
KLiKK
Effektivt salg gjennom 

sosiale medier.



Finn den riktige kjøperen
Et bedre resultat med annonsering 

i sosiale medier. 
«Dette er 
Per, han 
er din 

kjøper»



Utfordringen
Dagens boligmarked er grunnet teknologisk utvikling 

ekstremt dynamisk. Tradisjonell annonsering er ikke lenger 
tilstrekkelig. Det å skille seg ut i mengden og finne den riktige 

kjøperen krever ekstra innsats og kunnskap.



Vesentlig forbedret synlighet
Derfor har vi utviklet KLiKK. Et unikt system som lar

deg utnytte det potensialet sosiale medier har, i jakten
på den riktige kjøperen til nettopp din bolig. Våre avanserte 

algoritmer gir oss muligheten til å målrette dine boligannonser 
med høy presisjon - dette gir resultater!

AUTOMATISERT MÅLRETTET EFFEKTFULLT



KLiKK genererer alle 
annonsekombinasjoner 

automatisk



Spesielt tilpasset de 
forskjellige medier

FACEBOOK

INSTAGRAM

TWITTER

GOOGLE DISPLAY
NETWORK



Annonsene analyseres 
og prioriteres

Basert på responsen de får fra de ulike delene av målgruppen.



Budsjett
0-20%

KLiKK vurderer målgruppens respons i sanntid. Målet er 
å avklare hvem som er riktige kjøpere for din bolig, 

og hvilke annonser disse responderer på.



De effektfulle 
annonsene benyttes

KLiKK avklarer hvilken kombinasjon av tekst og bilder 
som gir din annonsering maksimal effekt. Slik blir vi i stand 

til å skaffe flest mulig kjøpere til boligen.



Budsjett
20-100%

De målgruppene som ifølge analyser gir best respons, blir 
prioritert. Slik sikrer vi at annonseringen gir mest mulig effekt 

og øker muligheten for at du oppnår en god pris.



Vi åpner markedet 
for din bolig

Tradisjonell markedsføring retter seg spesifikt mot aktive boligsøkere. 
KLiKK sikrer at din bolig også eksponeres mot de 50% av bolig-
markedet som ikke definerer seg selv som aktive boligkjøpere, 
men som likevel kan være villig til å kjøpe ny bolig. Dette mer 

enn tredobler antallet potensielle kjøpere vi vil nå på 
denne kontrollerte måten.



Ikke boligkjøper

31%
Aktiv boligkjøper

19%
Impulsiv boligkjøper

50%

Din annonsering 
når hele markedet



• KLiKK avklarer hvilke annonser som markedsfører din bolig 
 på beste måte
• KLiKK avklarer hvilke potensielle kjøpere som responderer  
 best på dine annonser.
• KLiKK sikrer optimal utnyttelse for hver annonsekrone.
• KLiKK tredobler den potensielle målgruppen for din bolig.
• KLiKK har dokumentert effekt og bidrar til hurtig salg.

Hvorfor KLiKK?





PRØV KLiKK
Eksklusivt for 

PrivatMegleren i Norge


